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. 

 

 

I. NAZWA ORGANIZACJI 

Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” 
 
II. DATA REJESTRACJI, NUMERY IDENTYFIKACYJNE: 
Stowarzyszenie powstało dnia 25 września 2009 r. we Wrocławiu. Do Krajowego Rejestru Sądowego zostało 
wpisane dnia 28 stycznia 2010 r. 
KRS: 0000346849    Regon: 021203250  NIP: 894-299-36-37 
Stowarzyszenie w roku 2020 nie posiadało statusu organizacji pożytku publicznego i nie prowadziło 
działalności gospodarczej. 
 
III. DANE KONTAKTOWE: 
ul. Traugutta 34, 50-402 Wrocław 
tel. 785 042 318 
www.camino.net.pl 
 
IV. CELE DZIAŁANIA: 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” jako główny cel stawia przed sobą utrzymanie i 
rozwój sieci Dróg św. Jakuba w Polsce oraz informowanie o Szlaku. Celami szczegółowymi zgodnie ze 
Statutem są: 

a) Propagowania idei pielgrzymowania Drogami Świętego Jakuba; 
b) Rozwijanie turystyki kulturowej; 
c) Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego; 
d) Propagowanie i ochrona walorów przyrodniczych; 
e) Udzielanie pomocy osobom pielgrzymującym; 
f) Wszechstronne informowanie o Drogach Świętego Jakuba. 

 
Stowarzyszenie realizuje te celu głównie dzięki pracy wolontariuszy - członków Stowarzyszenia – oraz 
poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność statutową. Ponadto stara się realizować projekty dotyczące Drogi 
św. Jakuba przy wsparciu finansowym samorządów i innych instytucji (szczegóły w dalszym ciągu 
sprawozdania). Innym źródłem przychodów stowarzyszenia były składki członkowskie. Nadal istnieje duża 
grupa członków, którzy zalegają ze składkami. Z tego powodu zostały rozesłane przez skarbnika 
Stowarzyszenia przypomnienia o obowiązku uiszczania składek. Sytuację finansową dokładniej przybliża 
sprawozdanie finansowe. 

  

V. CZŁONKOWIE 

Rok 2020 stowarzyszenie rozpoczęło działalność w składzie liczącym 157 osób. Na koniec roku liczyło 164 
członków. W roku 2020 nikomu nie nadano tytułu członka honorowego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 
otrzymaliśmy 7 deklaracji członkowskich od nowych osób. 

 

VI. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, WŁADZE STOWARSZYSZENIA  

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, każdego roku odbywa się Walne Zebranie jego Członków. W roku 
2020 zaplanowane ono było pierwotnie na 21 marca na Górze św. Anny. Ze względu na ogłoszony kilka dni 
wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, Walne Zebranie zostało przeniesione na 20 czerwca także na 
Górze św. Anny. Jednak i ten termin – ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne oraz 
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niepewną sytuację dotyczącą możliwosci poruszania się oraz korzystania z noclegów - został anulowany i 
ostetcznie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się na Górze św. Anny dn. 22 sierpnia 2020 r 
w obecności 18 osób w II terminie. Natomiast Zarząd Stowarzyszenia ze względu na ograniczenia 
pandemiczne spotkał się tylko raz, 22 sierpnia, przy okazji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na 
Górze św. Anny. 

Zarząd Stowarzyszenia tworzyli: 
 Emil Mendyk – prezes zarządu 
 Krzysztof Fekecz – zastępca prezesa zarządu 
 Paweł Plezia – skarbnik stowarzyszenia 
 Beata Skwierczyńska-Mizerska – sekretarz zarządu 
 Krystyna Zabrocka – członek zarządu 
 
Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby: 
 Bogusława Tomczak – członek Komisji Rewizyjnej 
 Elżbieta Rosiak – członek Komisji Rewizyjnej 
 Edward Czerna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

VII. PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU 2012 
 

 „Odnowienie oznakowania Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba”: wsparty przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego kwotą 7.000,- zł przy łącznej wartości realizowanego zadania 
9274,52. W wyniku realizacji zadania dokonano kompletnego odnowienia oznakowania 
Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba od granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego do Zgorzelca. 

 „Z Wielkopolski na Koniec Świata: Odnowienie oznakowania Drogi św. Jakuba w 
Wielkopolsce”: wsparty przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego kwotą 25.818,- zł (łączna 
wartość zadania wyniosła 31.718,- zł). W ramach zadania dokonano kompletnego odnowienia 
oznakowania wszystkich szlaków w Wielkopolsce: Drogi Wielkopolskiej, Nadwarciańskiej oraz 
Lubuskiej. 

Ponieważ równocześnie odnowione zostało oznakowanie Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba na terenie 
powiatu wschowskiego w woj. lubuskim, tym samym nowe naklejki i malowane znaki oraz drogowskazy 
pojawiły się na całej trasie od Mogilna do Zgorzelca. Zatem łącznie w wyniku realizacji obu projektów 
odnowieniem objętych zostało blisko 660 km Dróg św. Jakuba w zachodniej Polsce. 

Ze względu na stan epidemii i związane z nią ograniczenia w poruszaniu się możliwości spotkań w większym 
gronie podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania „Promocja Drogi św. Jakuba na Dolnym Śląsku”, na 
które dn. 26 lutego 2020 r. przyznana została dotacja w wysokości 7.000,- zł. Już miesiąc później Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadził weryfikację możliwości realizacji zadań 
publicznych. W ówczesnej sytuacji zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zaniechaniu realizacji zadania z 
powodu braku pewności co do dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej i logistycznej. 

Zadania polegające na odnowieniu oznakowania, które to działanie zazwyczaj realizowane jest w pojedynkę 
i w najbliższej okolicy osoby udającej się na miejsce znakowania na mocy umowy o dzieło (a więc 
służbowo), było w pełni możliwe i zgodne z obowiązującymi wówczas rozporządzeniami, więc mogły one 
zostać podjęte. 

Kolejna ze złożonych przez nas ofert, dotycząca odnowienia oznakowania szlaku Camino Polaco od 

Olsztyna do granicy województw warmiński-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, została niestety 
odrzucona przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. 

W kolejnych latach konieczne jest dalsze wzmożenie prac nad przygotowaniem wniosków dotacyjnych 
skierowanych do różnych podmiotów publicznych i prawnych w celu pełniejszego wykorzystania potencjału 
organizacyjnego Stowarzyszenia. 

 

VIII. REALIZOWANE DZIAŁANIA 
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Ze względu na utrzymujący się przez większą część roku 2020 stan zagrożenia epidemicznego oraz kolejne 
i często dość nieoczekiwanie wprowadzane ograniczenia, działalność wielu instytucji i organizacji została 
znacznie ograniczona, zwłaszcza jeśli chodzi o aktywności wymagające udziału większej liczby osób lub 
długotrwałego planowania i przygotowania. Jednocześnie dał się zauważyć znaczny wzrost zainteresowania 
pielgrzymowaniem Drogą św. Jakuba w Polsce, ze względu na duże ogranicznenia lub okresowy wręcz brak 
możliwości wyjazdu do innych krajów, a zwłaszcza Hiszpanii. Bardzo często pojawiały się telefoniczne lub 
mailowe zapytania o możliwości i warunki wędrowania polskimi odcinkami Camino jako alternatywę wobec 
szlaków na Półwyspie Iberyjskim. 

Poza wskazanymi powyżej zleconymi zadaniami publicznymi, w roku 2020 Stowarzyszenie starało się 
realizować i inne działania: 

 W dniach 19/20 września w Brzesku, w bezpośredniej łączności z poprzedzającą go VII sesją 
Parlamentu Jakubowego, odbyło się III ogólnopolskie spotkanie Opiekunów Szlaku. W ramach 
praktycznego szkolenia oznakowany został szlak łącznikowy z kościoła św. Stanisława BM w Szczepanowie 
do Brzeska (Droga św. Jakuba Via Regia). Koordynacją pracy Opiekunów zajmuje się Magdaleny Dokurno 
ze Wschowy (opiekun@camino.net.pl), która stopniowo uzupełnia także prezentowaną na naszej stronie 
bazę kontaktów w Opiekunami na poszczególnych odcinkach Drogi w Polsce. Natomiast magazyn i wysyłkę 
(w miarę zgłaszanych zapotrzebowań) materiałów do znakowania (naklejki, szablony) prowadzi Zdzisław 
Bielawski ze Lwówka Śląskiego. 

  Wolontariat na Monte do Gozo: od roku 2012 Stowarzyszenie prowadzi nabór wolontariuszy do 
pracy w schronisku dla pielgrzymów przy Europejskim Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II na Monte 
do Gozo w Santiago de Compostela. Z racji epidemii oraz związanych z nią ograniczęń wprowadzonych na 
terenie Królestwa Hiszpanii, w sezonie pątniczym do końca roku 2020 było ono zamkniete dla pielgrzymów. 
Z tego powodu nie pracowali w nim nasi wolontariusze. W calu integracji środowiska wolontariatu rozpoczeto 
jednak cykliczne, cotygodniowe spotkania, w których uczestniczy także regularnie o. Roman Wcisło, dyrektor 
Europejskiego Centrum Pielgrzymowania. Koordynacją wolontariatu zajmuje się w imieniu Stowarzyszenia 
Agnieszka Żelwetro (albergue@camino.net.pl). Nasze Stowarzyszenie pokrywa koszty ich ubezpieczenia 
związanego z pobytem w Hiszpanii i pracą wolontariacką. Doroczne spotkanie wolontariuszy miało miejsce 
dnia 9 lutego 2020 r. w Poznaniu, a nasze Stowarzyszenie było na nim reprezentowane przez prezesa 
zarządu, Emila Mendyka, oraz skarbnika, Pawła Plezię. 

 Skarbnik Stowarzyszenia jest także administratorem naszej strony www.camino.net.pl, która w 
ostatnich dwóch latach została kompletnie przebudowana. Paweł Plezia przy wsparciu Daniela 
Miłaczewskiego dokończył uzupełniania kompletu informacji na temat wszystkich istniejących Dróg św. 
Jakuba w Polsce. W tej chwili można tam znaleźć skrócone opisy każdego z blisko 260 etapów dziennych, 
pełną listę miejsc noclegowych oraz ślady GPS. O aktualizację śladów i map cyfrowych na bieżąco dba 
Daniel Miłaczewski z Lublina (gps@camino.net.pl), zaś bazę miejsc noclegowych oraz innych miejsc 
ważnych dla pielgrzymów – Jacek Matuszczak z Chrzanowa (it@camino.net.pl).  

 Na stronie www.camino.net.pl publikowane są informacje o możliwie wszystkich wydarzeniach na 
Drodze św. Jakuba w Polsce realizowanych nie tylko przez nasze Stowarzyszenie. Publikacją tych 
wiadomości zajmowała się w roku 2020 sekretarz Stowarzyszenia, Beata Mizerska z Ząbek 
(news@camino.net.pl) wspierana przez Pawła Plezię i Emila Mendyka. Ponadto prowadzone są profile Drogi 
św. Jakuba w Polsce na portalach społecznościowych: Facebook (tym zajmuje się Kamila Pasławska oraz 
Michał Ciura) i Twitter (Emil Mendyk). Nadal nie udało się natomiast znaleźć osoby gotowej do 
poprowadzenia profilu na serwisie Instagram. 

 Kontynuowana jest działalność Sklepu Pielgrzyma (www.sklep.camino.net.pl), gdzie zamówić można 
przewodniki, paszporty pielgrzyma oraz inne mogące sie przydać w drodze przedmioty. Wysyłkę prowadzi 
Danuta Drabik (sklep@camino.net.pl), a współpracą z dostawcami zajmuje się Danuta Ewa Orzeszyna 
(zamowienia@camino.net.pl). Cała działalność Sklepu i jego magazyn realizowane są więc w Opolu. Ze 
względu na rozwój Sklepu Pielgrzyma, planowane jest zgłoszenie przez Stowarzyszenie prowadzenia 
działalności gospodarczej dotyczącej własnie sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu. Nie 
wykluczałoby to starań Stowarzyszenia o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego dla 
prowadzonej – zgodnie ze Statutem – także nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 Stowarzyszenie wystawia zainteresowanym osobom certyfikaty potwierdzające przebycie minimum 
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100 km pieszo lub 200 km rowerem lub konno Drogi św. Jakuba w Polsce. Nowy wzór oraz sposób ich 
dystrybycji wprowadzili Grażyna i Tomasz Witoszkin z Bytomia (certyfikaty@camino.net.pl). W roku 2020 
wydano łącznie 70 certyfikatów. W roku 2019 było to zaledwie 11, a w roku 2018 - 65.  

 W roku 2020 wydano w ramach Sklepu Pielgrzyma i współpracujących punktów dystrybucyjnych (m. 
in. w Warszawie, Wrocławiu i Piekarach Śl.) łącznie 255 polskich Paszportów Pielgrzyma. Dla porównania w 
roku 2019 było to 689 paszportów. Natomiast tylko w sprzedaży wysyłkowej przekazano pielgrzymom 
wyruszającym do Hiszpanii 239 Credenciali wydanych przez archikatedrę w Santiago de Compostela. Dla 
porównania w roku 2019 było to 884 Credenciali. 

 Na podstawie sprzedaży w Sklepie Pielgrzyma daje się zauważyć zmiana tendencji w 

pielgrzymowaniu. Pielgrzymi bardziej interesują się wędrowaniem w Polsce, zwłaszcza na południa kraju 
oraz na krótkich odcinkach. Z powodu brakujących miejsc noclegowych dużo ludzi wyrusząło na szlak z 
namiotami. W ofercie Sklepu szukali raczej książek, wspomnień z Drogi i caminowej beletrystyki, niż 
przewodników. Widać, że duża część klientów Sklepu Pielgrzyma planuje wyruszyć na szlak dopiero w 
dalszej perspektywie, gdyż spodziewają się, że ograniczenia w wędrowaniu potrwają dłużej. 

 

IX PATRONATY 

Ze względu na brak większych otwartych wydarzeń, brakowało także tych, które mogłyby zostać objęte 
patronatem przez nasze Stowarzyszenie. Wyjątkiem jest cykl wydarzeń organizowanych przez archikatedrę 
w Gdańsku-Oliwie, czyli indywidualne spacery Pomorską Drogą św. Jakuba i „Kwadranse ze św. Jakubem” 
po niedzielnych mszach św. 

Cykliczne spotkania Stowarzyszenie organizowane lub współorganizowane we Wrocławiu, Zabrzu (w 
ramach Górnośląskiego Klubu Przyjaciół Camino) i Gdańsku (wraz z tamtejszym Klubem Przyjaciół 
Pomorskiej Drogi św. Jakuba) musiały ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii zmienić swoją 
formułę na spotkania w Drodze.  

 

X. WSPÓŁPRACA 

W roku 2020 – podobnie jak w latach poprzednich – Stowarzyszenie kontynuowało działania zmierzające do 
zacieśnienia współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się Drogą św. Jakuba w Polsce i za granicą. 
Aktywnie uczestniczyło w spotkaniach Parlamentu Jakubowego, czyli przestrzeni współpracy organizacji, 
instytucji i grup nieformalnych zajmujących się Drogą św. Jakuba w Polsce. W roku 2020 VII sesja 
Parlamentu Jakubowego odbyła się 19/20 września 2019 r. w Brzesku. Warto przypomnieć, że 
Stowarzyszenie organizowało inauguracyjne spotkanie Parlamentu Jakubowego dnia 2 kwietnia 2016 roku 
oraz jego VI sesję we wrześniu 2019 r. we Wrocławiu. 

Kontynuowana była także współpraca w ramach sieci kooperacji „Europejskie Drogi św. Jakuba” z 
zaprzyjaźnionymi organizacjami w Bawarii, Szwajcarii, Austrii, Włoch, Czech, Słowenii, Węgier i Słowacji. W 
ramach stowarzyszenia Camino Europe nasze Stowarzyszenie uzyskało dostęp do portalu www.camino-
europe.eu (administratorem polskiej wersji strony jest Grzegorz Rybak z Wrocławia – 
europa@camino.net.pl), gdzie zamieszczane zostały wielojęzyczne opisy polskich odcinków Drogi św. 
Jakuba. Aktualizowane będą tam informacje dotyczące przebiegów szlaków w Polsce (ślady GPS), bazy 
noclegowej oraz miejsc ważnych dla pielgrzymów. 

 

 

Sporządził 
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